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नेपाल वैंक लललमटेडको कलनष्ठ सहायक (Gold Tester) -३ पदको परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 

सचूना नं.: ४४/०७८-७९  लमलि: २०७८।०६।२० 

 

लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कायाालयवाट संचालन हुने नेपाल वैंक लललमटेडको लव.नं. ०७७/७८/३०(खलुा,समावेशी), कलनष्ठ सहायक 

(Gold Tester) -३ पदको पवूा प्रकालशत  कायाक्रम अनसुार लनम्न लमलत, समय र स्थानमा लललखत परीक्षा संचालन हुने भएकोले 

सम्वलधधत सबैको जानकारीका लालग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ ।  

 

लस.नं 
लललखत परीक्षा लमलत  र 

समय 
रोल नं. उम्मेदवार 

संख्या 
परीक्षा केधर 

देलख सम्म 

१ 

२०७८।०७।१४ 

लदनको २:०० वजे 

१ १५० १५० श्री राम अयोध्या मा.लव., लपपरा, महोत्तरी (क) केधर । 

२ १५१ ३०० १५० श्री राम अयोध्या मा.लव., लपपरा, महोत्तरी (ख) केधर । 

३ ३०१ ५०० २०० श्री जानकी परीक्षण मा.लव., प्रकौली, जलेश्वर । 

४ ५०१ ७०० २०० श्री दामोदर एकेडमी, प्रकौली, जलेश्वर । 

५ ७०१ ९०० २०० श्री लवणा लवद्या मलधदर, जलेश्वर । 

६ ९०१ ११०० २०० श्री धय ुमोडान मा.लव., जलेश्वर । 

७ ११०१ १२५० १५० श्री सकुदवे मा.लव., सगुा, जलेश्वर (क) केधर । 

८ १२५१ १४०० १५० श्री सकुदवे मा.लव., सगुा, जलेश्वर (ख) केधर । 

९ १४०१ १६०० २०० श्री ल.च.म.ु मा.लव., जलेश्वर । 

१० १६०१ १८०० २०० श्री एड्भाधस लनार लहमालयन मा.लव., जलेश्वर । 

११ १८०१ १९५० १५० श्री साउथ एलसयन क्यालम्िज इ.वो. स्कुल, जलेश्वर । 

१२ १९५१ २१५० २०० श्री महधेर आदशा मलहला मा.लव., जलेश्वर (क) केधर । 

१३ २१५१ २३५० २०० श्री महधेर आदशा मलहला मा.लव., जलेश्वर (ख) केधर । 

१४ २३५१ २५५० २०० श्री लशशजु्ञान लनकुञ्ज इ.वो. स्कुल, जलेश्वर । 

१५ २५५१ २७५० २०० श्री रा.लव.म. क्याम्पस, जलेश्वर (क) केधर । 

१६ २७५१ २९०० १५० श्री रा.लव.म. क्याम्पस, जलेश्वर (ख) केधर । 

१७ २९०१ ३०५० १५० श्री मा.लव. वखररभाट, जलेश्वर (क) केधर । 

१८ 
३०५१ दलेख बााँकी सबै 

उम्मेदवारहररु 
१३४ श्री मा.लव. वखररभाट, जलेश्वर (ख) केधर । 

 

रष्टव्य १ :- 
१. परीक्षा भवनमा मोबाइल, अधय इलेक्रोलनक्स लडभाइस र ब्याग(झोला) लनषेध गररएको छ । 

२. आयोगको पूवा सचूना लवना लनधााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थलगत हुनेछैन । 

३. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

४. परीक्षाथीले अलनवाया रुपमा आफ्नो प्रवेशपत्रको साथमा नेपाली नागररकता प्रमाणपत्र वा सावाजलनक संस्थावाट जारर भएको पररचय खलु्ने कागजात 

ललई परीक्षा भवनमा आउनुपनेछ । 

५. अधयत्र परीक्षा केधर राखी दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुलाई मालथ उल्लेलखत परीक्षा केधरमा सलम्मललत गराइने छैन । 
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रष्टव्य २ :- 

       कोभिड-१९ सकं्रमणबाट सुरक्षऺत रहन परीऺाथीले अननवार्य रुपमा पालन गनुयपने थप ववषर्हरू : 
    १. परीक्षा केधरमा प्रवेश गनुा अलघ उम्मेदवार स्वयमले कलम्तमा माक्स, स्यालनटाइजर तथा आफ्नो लालग खानेपानीको अलनवाया व्यवस्था गनुापनेछ ।  

  2. उम्मेदवारले परीक्षा केधरमा प्रवेश गदाा र लनस्कदा लभडभाड नगरीकन एकआपसमा दईु लमटरको दरूी कायम गनुा पनेछ ।  

  3. परीक्षामा खलटएका जनशलिले लदएको लनदेशनको पणूा पालना गनुापनेछ ।  

  4. परीक्षाथीहरू परीक्षा केधरमा प्रवेश गदाा, बालहर लनस्कदा, शौचालय प्रयोग गनुापदाा लभडभाड नगररकन दरूी कायम गरी क्रमैसंग तोलकएको स्थानमा जानपुनेछ ।  

  5. परीक्षाथीहरू समहूमा भेला हुने, कुराकानी गने गनुाहुदैन । 

    ६. कोलभड-१९ बाट सकं्रलमि  परीक्षार्थीले  परीक्षामा सलम्मललत हुन परीक्षा हुनभुधदा एकलदन अगावै मो.नं. ९८६२२९०२९८  वा  फो.नं. ०४४५२०१४७ 

मा जानकारी गराउन ु पनेछ । 

 

                                                                ........................... 
                             माधव लघलमरे 

                                                                                                                  शाखा अलधकृत 


